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أعزاءنا الطلبة،
أولياء األمور المحترمين،

يسـعدني أن أرحـب بكـم فـي صـرح جامعـة بيرزيـت، إحـدى أعـرق الجامعـات في 
فلسـطين. وكلنـا أمـل أن تجـدوا فيـه علمـًا ومعرفـة وخبـرة تراكمـت عبـر تضافـر 

جهـود طاقـم الجامعـة المتميـز علـى مـدى عـدة عقـود مـن الزمـن. 

إن جامعـة بيرزيـت هـي الجامعـة الفلسـطينية األولـى نشـأة وتميـزًا أكاديميـًا، 
وفـق أغلـب المؤشـرات التـي تعتمدهـا الجامعات فـي العالـم. وطالما افتخرت 
جامعـة بيرزيـت بأنهـا منـارة للعلم والمعرفة والتنوير وتوسـيع اآلفاق واإلحتفاء 
ـن خريجيهـا  بالتنـوع والتعـدد واإلبـداع والخـروج عـن التقليـد. ولعـل ذلـك مـا مكَّ
مـن أن يتبـوأوا مناصـب قياديـة فـي السياسـة واإلقتصـاد والثقافـة والقطـاع 

الخـاص والمجتمـع، وشـتى دروب الحيـاة.

تضـم جامعـة بيرزيـت ثمانـي كليات تطرح مـا يزيد على مئة برنامج أكاديمي، ما 
بيـن برامـج تـؤدي إلـى درجـة البكالوريـوس، أو الدبلوم، وبرامج تـؤدي إلى درجة 
الماجسـتير، وبرنامـج يـؤدي إلـى الدكتـوراة فـي العلـوم االجتماعيـة، باإلضافـة 
إلـى برنامـج الدراسـات العربيـة والفلسـطينية للطلبـة األجانـب. وتتبـع الجامعـة 
نظامـًا تعليمّيـًا يتيـح للطالـب فرصـة لدراسـة المسـاقات المطلوبـة للتخصـص، 
تنميـًة  تخصصـه  حقـل  خـارج  مـن  أخـرى  دراسـة مسـاقات  ذاتـه  الوقـت  وفـي 

لثقافتـه وتلبيـًة لميولـه الشـخصية، وذلـك ضمـن نظـام السـاعات المعتمـدة.

وتعتبـر دائـرة التسـجيل والقبـول فـي جامعـة بيرزيـت الوجهـة األولـى للطلبـة، 
فهـي مـن الوحـدات الرئيسـية فـي الجامعـة التـي تبـدأ عالقـة الطلبـة بالجامعة 
من خاللها، عبر تقديم طلب اإللتحاق. وتستمر عالقته بها خالل فترة دراسته؛ 
حيـث تدعـم الدائـرة مسـيرة الطالـب فـي الجامعـة مـن حيـث تسـجيل ومتابعـة 

كلمة مدير التسجيل
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األكاديميـة،  األنظمـة  وتطبيـق  األكاديمـي،  السـجل  ومتابعـة  المسـاقات، 
والحصـول علـى أيـة وثائـق رسـمية. ويختتـم الطالـب مسـيرته األكاديميـة فـي 

الجامعـة فـي هـذه الدائـرة أيضـًا حيـث يتسـلم شـهادات تخرجـه منهـا.

تسـعى الجامعـة إلـى التواصـل الدائـم مـع أولياء أمـور الطلبـة إلطالعهم على 
مسـيرة أبنائهـم األكاديميـة وأمورهـم الماليـة أواًل بأول، وفي هـذا اإلطار تتيح 
الفرصـة للطالـب لتزويدهـا بمعلومـات تشـمل إسـم ولـي األمـر ورقـم هاتفـه 
الُمـدَرج فـي  »التخويـل«  نظـام  اإللكترونـي وذلـك مـن خـالل  بريـده  وعنـوان 

طلـب اإللتحـاق بالجامعـة.

العلـم  نرحـب بكـم طلبـًة جامعييـن متعاونيـن متنافسـين نحـو األفضـل فـي 
والمعرفـة واإلرتقـاء بالـذات، حالميـن بمسـتقبل أفضـل ألنفسـكم ووطنكـم، 
سـاعين نحـو الجـدارة والكفـاءة، معتزيـن بأنفسـكم ومتواضعيـن فـي الوقـت 
نفسـه، مؤكديـن لكـم أن جامعـة بيرزيـت تسـعى ِلُتَخـِرج أجيااًل قـادرة على تحمل 

المسـؤولية وتحمـل أعبـاء الحيـاة.

نرحـب بالجميـع مـرًة أخـرى فـي جامعـة بيرزيـت، راجين أن يسـتمر التواصـل بيننا 
لمصلحتكم.

د. جمال صيام
مدير دائرة التسجيل والقبول
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رؤيتنا
مؤسسة ريادية بكافة مكوناتها تساهم في اإلنتاج المعرفي في بعديه الوطني والعالمي. 

رسالتنا
الممارسـات  علـى  وتحـرص  والتعبيـر،  الفكـر  حريـة  تتيـح  اسـتقاللية  ذات  مسـتنيرة  بيئـة  توفيـر 
الديمقراطيـة والحـوار، وتحفـز التميـز واإلبـداع واالبتـكار والرياديـة فـي التعليـم والتعلـم والبحـث، 
لرفـد المجتمـع بالكفـاءات والمعـارف التـي مـن شـأنها قيـادة التغيير والمسـاهمة فـي رقيه وتقدمه

قيمنا

تتبنـى الجامعـة ضمـن قانونهـا وأنظمتها واجراءاتها ونشـاطاتها المبادىء والقيـم التي تكفل توجيه 
أداء المؤسسـة بكافـة مكوناتهـا لتحقيـق رسـالة الجامعـة ورؤيتها على أكمـل وجه، وهذه القيم هي: 
التميـز، العدالـة والمسـاواة، حريـة التعبيـر، النزاهـة والمهنيـة، التنـوع، التنميـة المسـتدامة، والتعلم 

مـدى الحياة.
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موقع الجامعة
20 كيلـو متـرًا شـمال غـرب مدينـة  التـي تبعـد حوالـي  تقـع الجامعـة علـى مشـارف بلـدة بيرزيـت 
ترتفـع  أنهـا  الزيتـون، كمـا  المكسـوة بأشـجار  المعتـدل وجبالهـا  بيرزيـت بطقسـها  القـدس. وتمتـاز 

حوالـي 850 متـرًا عـن سـطح البحـر.

الحرم الجامعي
تبلغ مساحة الحرم الجامعي 810 دونمًا )بما يعادل 81 هكتار أو ما يقارب 200 فدان(.

كليـات،   9 علـى  ويشـمل  اإلنشـاء(،  تحـت   4 )منهـا  مبنى رئيسـي   34 الجامعـي  الحـرم  يحتضـن 
و4 مكتبات )مكتبـة واحـدة رئيسـية مكتبـة يوسـف أحمـد الغانـم و3 مكتبـات فرعيـة: مكتبـة معهـد 
القانـون، ومكتبـة معهـد دراسـات المـرأة ومكتبـة مركـز دراسـات التنميـة(، ويحتضـن الحـرم الجامعـي 
أيضـًا متحـف جامعـة بيرزيـت، ومسـرح نسـيب عزيـز شـاهين، ومرصـد ميشـيل وسـنية حكيـم للفلك،  
ومـدرج رياضـي، وصالـة رياضيـة مغلقـة، و4 مالعـب رياضية، و6 كافتيريات، باإلضافة إلى مسـاكن 

الطالبـات )قيـد اإلنشـاء(.
كمـا يحتـوي الحـرم الجامعـي علـى 5 محطـات لتوليـد الطاقـة باسـتخدام الخاليـا الشمسـية بقـدرة 

إنتاجيـة تبلـغ 442 كيلـو واط. كمـا يحتـوي الحـرم الجامعـي علـى محطـة لمعالجـة الميـاه.
تبلغ نسبة الحدائق الخضراء والمناطق المفتوحة من مساحة الحرم الجامعي حوالي %70.
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لمحة تاريخية موجزة 

19241942

2014

19301953

2010

1932

2018

1961

2008 2010

بداية الجامعة 
كانت كمدرسة 

ابتدائية على يد 
المربية نبيهة 
ناصر، لتوفير 

فرص التعليم 
للفتيات في 

بيرزيت والقرى 
المجاورة.

تطورت إلى 
مدرسة ثانوية 
للبنين والبنات.

تأسيس 
كلية الفنون 

والموسيقى 
والتصميم.

أصبحت تعرف 
باسم »مدرسة 
بيرزيت العليا«.

دمج كليتي 
الهندسة 

وتكنولوجيا 
المعلومات 

ابتداًء من 
الفصل األول 
 2015/2014
لتصبح كلية 

الهندسة 
والتكنولوجيا.

أضيف الصف 
الجامعي الثاني 

وتقرر البدء 
بإلغاء الصفوف 

االبتدائية 
واإلعدادية 

والثانوية 
تدريجيًا.

تأسيس كلية 
التمريض 

والمهن الصحية 
المساندة  

)أصبحت الحقًا 
كلية الصيدلة 

والتمريض 
والمهن 

الصحية في 
.)2016/2015

أضيف للكلية 
الصف الجامعي 

األول بفرعيه 
)العلمي 

واألدبي( برئاسة 
موسى ناصر.

إنشاء كلية 
التربية.

تغير اسم 
المدرسة إلى 

»كلية بيرزيت« 
رغم أنها بقيت 
مدرسة ثانوية.

افتتاح برنامج 
دكتور صيدلي.

الذي ُضمَّ 
الحقًا إلى 

كلية الصيدلة 
والتمريض 

والمهن الصحية.
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1978 1979

1967

2004

1977

1994

1972

2006

1976

1996

1975

إنشاء كلية 
تكنولوجيا 

المعلومات.

إلغاء آخر صف 
ثانوي ليقتصر 
التعليم على 

المرحلة الجامعية 
المتوسطة.

إنشاء كلية 
الحقوق واإلدارة 

العامة.

 تدريس 4 
سنوات جامعية 
تؤدي إلى درجة 

البكالوريوس 
في اآلداب 

والعلوم، وبلغ 
عدد الطلبة 

الملتحقين 200 
طالب وطالبة.

إنشاء كلية 
الدراسات العليا 

وتطوير برامج 
جديدة فيها في 

حقول مختلفة.

أضيف الصف 
الجامعي 

الثالث وتحول 
اسم الكلية 

إلى »جامعة 
بيرزيت«.

إنشاء كلية 
التجارة 

واالقتصاد 
)تغيير اسمها 
لكلية األعمال 

واالقتصاد في 
.)2013/2012

إنشاء كلية 
الهندسة.

بيرزيت 
أول جامعة 

فلسطينية في 
االتحاد العالمي 

للجامعات، 
وطرح برنامج 

الماجستير في 
التربية كأول 
برنامج في 

الدراسات العليا.

أعيد تفعيل 
برنامج ماجستير 

التربية بعد 
تجميده أثناء 

االنتفاضة 
الفلسطينية، 
وطرح برنامج 

الماجستير 
في الدراسات 

الدولية.

االحتفال 
بتخريج  الفوج 

األول من طلبة 
البكالوريوس، 

وأصبحت 
الجامعة عضوًا 

في اتحاد 
الجامعات 

العربية.
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الجسم الطالبي

الطلبة الملتحقون

14,800
دراسات عليابكالوريوس
13,1721,526

دبلوم وبرامج أخرى
108%38

%62

الخريجون

حوالي

منذ العام األكاديمي 1976/1975 41,400
لغاية العام األكاديمي 2019/2018

خّريــج وخّريجــة / 
بكالوريوس وماجستير

خريجي الجامعة في العام 2,814
األكاديمي 2019/2018

خّريــج وخّريجــة / 
بكالوريوس وماجستير

دراسات عليابكالوريوس
2,355424

دبلوم وبرامج أخرى
35

الكادر األكاديمي واإلداري

%42.5

%60
PHD

أعضاء الهيئة األكاديمية
440

الموظفون اإلداريون
438

%32

حقائق وأرقام
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برامج أكاديمية112

بكالوريوس
76

ماجستير
32

 برنامج الدكتوراة في
العلـوم االجتمــاعيـــة

1
 برنامج دبلوم
فـي التـربيـــة

2
 برنـامـــج الـدراســـات العــربيـــة
والفلسطينية للطلبة األجانب

1

معهدًا ومركزًا11

معاهد تطرح عدد منها بعض برامج الدراسات العليا 
وتقوم بإجراء البحوث األكاديمية والتطبيقية.

7
مراكز تقدم التدريب وتقوم بإجراء 

البحوث التطبيقية.

4

البرامج األكاديمية

المعاهد والمراكز

كلية الدراسات العليا  

كلية اآلداب  

كلية الفنون والموسيقى والتصميم   

كلية العلوم  

كلية األعمال واالقتصاد  

معهد الحقوق  

معهد الدراسات البيئية والمائية  

معهد الصحة العامة والمجتمعية  

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية  

معهد دراسات المرأة  

معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية  

كلية الهندسة والتكنولوجيا  

كلية الحقوق واإلدارة العامة   

كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية  

كلية التربية  

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان  

مركز التعليم المستمر  

مركز تطوير اإلعالم  

مركز دراسات التنمية  

مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص  

كليات الجامعة:

وهي:
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الجامعة في التصنيفات العالمية

صنفـت الجامعـة فـي المرتبـة األولى محليًا وفـي المرتبة 51 في 
تصنيـف QS الخـاص بالمنطقة العربية للعام 2019.

صنفـت الجامعـة فـي المرتبـة األولـى محليـًا وفـي المرتبـة 801 
فـي تصنيـف QS علـى مسـتوى العالـم للعـام 2019. 

الجامعـة  )وهـي  محليـًا  األولـى  المرتبـة  فـي  الجامعـة  صنفـت 
الفلسـطينية الوحيـدة التـي ظهـرت فـي قائمـة التصنيـف(، وفي 
المرتبـة الــ 41 عربيـًا، وفـي المرتبـة الــ 1,896 عالميـًا. فـي قائمـة 
 The Center for World University Rankings- تصنيـف 
CWUR للعـام 2020/2019. حيـث دخلـت الجامعـة للمـرة األولـى 
معاييـر  عـدة  علـى  بنـاء  الجامعـات  يصنـف  الـذي  التصنيـف  هـذا 
وجـودة  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  ومكانـة  التعليـم  جـودة  تعكـس 

أبحاثهـم.

صنفـت الجامعـة فـي المرتبة األولى محليًا )الجامعة الفلسـطينية 
الوحيـدة التـي ظهـرت فـي قائمـة التصنيـف(، والــ 51 عربيـا )مـن 
 1,652 والــ  التصنيـف(،  قائمـة  فـي  ظهـرت  عربيـة  جامعـة   100
عالميـًا فـي التصنيف العالمي للجامعات حسـب األداء األكاديمي 
 University Ranking by Academic Performance البحثـي 
2020/2019، والـذي دخلتـه للمـرة األولـى ومـن  )URAP( للعـام 

ضمـن أفضـل 2,500 جامعـة حـول العالـم فـي هـذا المجـال. 

 1,836 المرتبـة  وفـي  عربيـًا،   60 المرتبـة  فـي  الجامعـة  صنفـت 
عالميـًا، فـي تصنيف Transparent Ranking للعام 2020، الذي 
  )Google Scholar( العلمـي  الباحـث  منصـة  لمعطيـات  يسـتند 
العلميـة.  المنشـورات  عليهـا  تحصـل  التـي  االقتباسـات  لعـدد 
صنفـت الجامعـة فـي المرتبـة األولـى محليـًا، وفـي المرتبـة 240 
للعـام   UI Green Metric تصنيـف  فـي  العالـم  مسـتوى  علـى 

.2018

العربـي،  المسـتوى  علـى   27 المرتبـة  فـي  الجامعـة  صنفـت 
تصنيـف  فـي  العالمـي  المسـتوى  علـى   1,886 المرتبـة  وفـي 

التصنيـف. مـن  نسـخة  آخـر  فـي  ويبوماتريكـس 
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دائرة التسجيل والقبول
تعـد دائـرة التسـجيل والقبـول مـن أهـم وحـدات الجامعـة حيـث أن خدماتهـا تمتـد لتشـمل مجتمـع 

الجامعـة مـن طلبـة وأعضـاء هيئـة تدريـس ودوائـر اكاديميـة بهـدف تيسـير العمليـة التعليميـة.

تسـعى الدائرة الى تنظيم وتسـهيل عمليات القبول والتسـجيل والحصول على الوثائق من 
أجـل خدمـة الطالـب منـذ قبولـه فـي الجامعة وخالل مسـيرته األكاديمية وبعـد تخرجه من خالل 

االسـتخدام األمثـل للتكنولوجيـا  مع االلتزام الكامـل باألنظمة ,والتعليمات. 

ومن أهداف الدائرة:
تنفيذ سياسة القبول في الجامعة بشفافية وكفاءة عالية.  

تنفيذ جميع التعليمات واألنظمة األكاديمية  

تعديل البرامج األكاديمية بما يتالءم مع الطلبة والمدرسين على حد سواء.  

تقديم النصح والمشورة فيما يتعلق باألنظمة األكاديمية لما فيه مصلحة الطلبة.  

تمكين الطلبة ليكونوا أكثر كفاءة في التخطيط الحتياجاتهم المستقبلية.  

توثيق سجالت الطلبة األكاديمية والمحافظة عليها.  

تمكين الطلبة والخريجين من الحصول على الوثائق المطلوبة بسهولة.  

أتمتة جميع نماذج التسجيل والقبول وحفظ وأرشفة البيانات الكترونيا.  

القبول وااللتحاق
يتـم قبـول الطلبـة الجـدد وإلتحاقهـم بالجامعـة بشـكل عـام فـي الفصـل األول مـن كل عام دراسـي، 
ويتـم قبـول أعـدادًا محـدودة فـي الفصـل الثاني إذا كان هناك أماكن شـاغرة. وتقوم دائرة التسـجيل 

والقبـول بتنفيـذ إجـراءات القبـول معتمـدًة علـى األسـس التاليـة التي أقرها مجلـس الجامعة:

متطلبات القبول:  

الحصول على شهادة  الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها.  .1
يتـم قبـول طلبـة الثانويـة العامـة مـن الـدول العربيـة األخـرى )ما عـدا دول الخليـج العربي( بنفس   .2

المعاييـر التـي تطبيقهـا علـى شـهادة الدراسـة الثانويـة العامـة الفلسـطينية. 
ألغـراض التنافـس علـى القبـول فـي الجامعـة لطلبـة الشـهادة الثانويـة العامـة مـن دول الخليـج   .3
العربـي وشـهادة  الثانويـة العامـة الصـادرة مـن المملكـة العربية السـعودية قبل عـام 2017 يتم 

ضـرب معـدل الطالـب بمعامـل 0.95.
)ال   2017/6/22 بتاريـخ  والمـؤرخ  الفلسـطيني  العالـي  والتعليـم  التربيـة  وزارة  قـرار  علـى  بنـاًء   .4
يسـمح بقبـول الطالـب الـذي أنهـى الصـف الثاني عشـر في المملكة العربية السـعودية إال بعد 
أن يكـون قـد اجتـاز امتحانـي التحصيـل والقـدرات، وذلـك أسـوًة بالجامعـات في المملكـة العربية 
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السـعودية(. ويتـم احتسـاب معـدل القبـول للطالـب مـن عالمـات المدرسـة ونتائـج االختبـارات 
المسـاندة كمـا   يلـي: 

50% من عالمة الصف الثاني عشر.  

25% من عالمة االمتحان التحصيلي.  

25% من عالمة امتحان القدرات.  

يتـم تحديـد البرامـج والتخصصـات المسـموح للطالب دراسـتها فـي جامعة بيرزيت بنـاًء على فرع   .5
شـهادة الثانويـة العامـة كمـا هـو مبيـن فـي الجـدول التالي:

البرامج والتخصصات المسموح دراستهافرع شهادة الثانوية العامة 

 كافة الكليات والبرامجالفرع العلمي 

ُيعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء برنامج دكتور الفرع الصناعي 
صيدلي وبرنامج عالج النطق والسمع وبرنامج العلوم 

المالية اإلكتوارية.

ُيعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء كلية الصيدلة الفرع التكنولوجي
والتمريض والمهن الصحية وبرنامج العلوم المالية 

اإلكتوارية.

ُيعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء كلية الهندسة الفرع الزراعي 
والتكنولوجيا وبرنامج دكتور صيدلي وبرنامج عالج النطق 

والسمع وبرنامج العلوم المالية اإلكتوارية. 

يقبل في جميع برامج كلية اآلداب واألعمال واالقتصاد الفرع األدبي
)باستثناء تخصص العلوم المالية اإلكتوارية(، وكلية 

الحقوق واإلدارة العامة، وكلية التربية - تخصصي تعليم 
االجتماعيات وتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية. 

ُيعامل معاملة الفرع األدبي )باستثناء برنامج العلوم الفرع التجاري )الريادة واألعمال(
المالية االكتوارية(.

يقبل في جميع البرامج المتاحة للفرع األدبي )باستثناء الفرعي الشرعي 
برنامج العلوم المالية االكتوارية(.

الفرع الفندقي واالقتصاد 
المنزلي

ُيعامل معاملة الفرع األدبي )باستثناء برنامج العلوم 
المالية االكتوارية(.
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كافة فروع شهادة الدراسة 
الثانوية العامة المذكورة أعاله

تقبل في برنامج التربية الرياضية وبرنامج الموسيقى 
العربية، وبرنامج الفنون البصرية المعاصرة وبرنامج 
التصميم حيث يخضع الطالب في هذه التخصصات 

المتحان قدرات. 

العالـي فـي فلسـطين  والتعليـم  التربيـة  وزارة  مـن  األجنبيـة  الشـهادة  وثيقـة معادلـة  ُتعَتمـد   .6
لقبـول الطلبـة الذيـن تقدمـوا إلمتحانـات أجنبيـة  مثـل البكالوريـا الدوليـة )IB(، الثقافـة العامـة 
 .)ABITOUR( واألبتـور األلمانـي الدولـي SATI & SATII ،)GCE, GCSE, IGCSE(  البريطانيـة
ويتـم احتسـاب المعـدل التنافسـي للقبـول فـي البرامـج والكليـات المختلفـة حسـب المعاييـر 

المحـددة مـن الهيئـات المختصـة فـي الجامعـة.  
تعتمـد شـهادة البجـروت الشـاملة التـي ينهـي فيهـا الطالـب 21 وحـدة علـى األقـل والمكتـوب   .7
الفلسـطيني   العالـي  التعليـم  وزارة  مـن  المصدقـة  والصـورة  زكئيـت(  أو  )زكاي،  رأسـها  علـى 
وتحـدد  1948 فقـط.  لقبـول طلبـة فلسـطينيي  عـدل معتمـد   كاتـب  مـن  المعتمـدة  للترجمـة 
البرامـج والكليـات التـي يتـم قبـول الطالـب فيهـا حسـب الفـرع بحيـث يعتبـر الطالـب الـذي درس 
مـادة الرياضيـات ومـواد اجتماعيـة )تاريـخ، وجغرافيـا...( طالبـًا ملتحقـًا بالفـرع األدبـي والطالـب 
الـذي درس مـادة الرياضيـات ومـواد علميـة )فيزيـاء، كيميـاء، واألحيـاء( باإلضافـة طالبـا ملتحقـًا 

العلمـي. بالفـرع 
تحـدد الجامعـة سـنويًا المعـدالت الدنيـا المقبولـة فـي الكليـات والبرامـج المختلفـة، وتعلـن تلـك   .8

المعـدالت علـى صفحـة القبـول.

قبول الطلبة المنتقلين من جامعات معتمدة:  

إذا  تأخـذ بمبـدأ المواظبـة والـدوام  النظـر فـي قبـول طلبـة منتقليـن مـن جامعـات معتمـدة  يتـم 
لهـم. توفـرت شـواغر 

أن يكـون الطالـب حاصـاًل علـى معـدل تراكمـي ال يقـل عـن 70% أو تقديـر جيـد فـي الجامعـة   .1
منهـا.     االنتقـال  المـراد 

يأخـذ بعيـن االعتبـار تحقيـق الطالـب لشـروط القبـول فـي الكلية/التخصـص المـراد االنتقـال إليـه   .2
فـي جامعـة بيرزيـت فـي السـنة التـي تقـدم فيهـا المتحـان الثانويـة العامـة ومعدلـه الجامعـي 

والقـدرة االسـتيعابية للدائـرة.
أال يكون الطالب قد تعرض لعقوبة الفصل من جامعته.  .3

يتم معادلة المساقات التي درسها سابقًا بما يعادلها في جامعة بيرزيت.  .4
أال تزيـد الفتـرة مـا بيـن آخـر فصـل درسـه الطالـب فـي جامعتـه والفصـل الـذي يرغـب االلتحـاق به   .5

فـي جامعـة بيرزيـت علـى ثـالث سـنوات.
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طلبات اإللتحاق:  

يعلـن عـادًة خـالل شـهر حزيـران مـن كل عـام فـي الصحـف المحليـة وصفحـة الجامعـة اإللكترونيـة   

البكالوريـوس.  لدرجـة  إجـراءات تقديـم طلبـات االلتحـاق 
يتـم الدخـول لتقديـم طلـب اإللتحـاق مـن خـالل الرابـط http://admission.birzeit.edu بعـد   

الحصـول علـى رمـز المـرور ورقـم الطلـب مـن وصـل الدفـع )كمـا هـو  مبيـن أدنـاه( والـذي يمكـن 
الحصـول عليـه مـن: 

.)PALPAY كافة فروع بنك فلسطين )خدمة  

http://www. في جميع المحافظات والمبينة من PALPAY مراكز التسـديد التابعة لشـركة  

 palpay.ps
يرفـق جميـع الطلبـة المتقدميـن للقبـول بجامعـة بيرزيـت صـورة عـن الهوية الشـخصية و شـهادة   

الميـالد باإلضافـة الـى الوثائـق اإلضافيـة المبينـة أدنـاه  الكترونيـًا مـن خـالل طلـب اإللتحـاق 
ونسـخ ورقيـة الحقـًا لتثبيـت القبـول

يرفـق جميـع الطلبـة المتقدميـن للقبـول بجامعـة بيرزيـت صـورة عـن الهويـة الشـخصية،   

وشـهادة الميـالد باإلضافـة إلـى الوثائـق المبينـة أدنـاه الكترونيـًا من خاللل طلـب االلتحاق 
ونسـخ ورقيـة الحقـًا لتثبيـت القبـول.
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طلبـة شـهادة الدراسـة الثانويـة العامـة الفلسـطينية وتلـك الصـادرة مـن الـدول العربيـة   

األخـرى: صـورة مصدقـة حسـب األصـول عـن كشـف عالمـات امتحـان شـهادة الدراسـة 
العامـة( الثانويـة 

لطلبة الثانوية العامة 2020 ترفق بطلب اإللتحاق بعد استالم كشف العالمات.  

 SAT1& SATII, GCE, IGCSE, GCSE, ،األبتـور األلمانـي.. etc الشـهادات األجنبيـة مثـل  

IB،  يتم تسـليم كشـف العالمات مع وثيقة معادلة الشـهادات من وزارة التربية والتعليم 
العالـي الفلسـطينية.

شـهادت  عالمـات  كشـف  تسـليم  يتـم   :1948 فلسـطيني  لطلبـة  البجـروت  شـهادات   

البجـروت مترجـم مـن كاتـب عـدل وصـورة مصدقـة عـن شـهادة البجـروت مـن وزارة التربيـة 
الفلسـطينية. العالـي  والتعليـم 

آلية اختيار التخصص والقبول وإعالن نتائج القبول:  

اإللتحـاق  المطروحـة فـي طلـب  التخصصـات  بيـن  خيـارات مـن  بتحديـد خمسـة  الطالـب  يقـوم   

جامعـة، ويتـم قبـول الطالـب بناًء علـى تحقيقه الحد األدنى لمعدل القبول والقدرة االسـتيعابية 
فـي التخصـص حسـب ترتيـب االختيـارات التـي حددهـا.  

تعتمد الجامعة  نظامي  القبول المباشر للتخصصات والقبول غير المباشر للكليات:   

القبـول المباشـر يتـم قبـول الطالـب فـي التخصـص مباشـرًة منـذ التحاقـه بالجامعـة مثـل   

الرياضيـات. أو  االلمانيـة  اللغـة 
القبـول غيـر المباشـر يتـم قبـول الطالـب فـي الكليـة التـي يرغـب الطالـب اإللتحـاق بإحـدى   

تخصصاتها، وعلى الطالب القيام بتقديم طلب تخصص الحقًا حسـب الشـروط المنصوص 
عليهـا فـي دليـل الجامعـة. 

   admission.birzeit.edu  تعلـن الجامعـة عـن الئحـة قبـول مـن خـالل صفحة القبـول عبـر الرابـط  

مباشـرة بعـد إعـالن نتائـج التوجيهـي ، ويتـم بعـد ذلـك إعتمـاد آليـة القبـول الفـوري حيـث يتـم 
قبـول الطالـب  فـورًا فـي التخصـص أو الكليـة حسـب شـروط القبـول المعلنـة.

يتم تثبيت القبول وحجز المقعد بعد دفع رسوم التعليم المعلن عنها في صفحة القبول في:  

كافة فروع البنك العربي.  

كافة فروع بنك فلسطين.  

علـى الطلبـة الذيـن قبلـوا وأتمـوا معامالتهـم الماليـة. التسـجيل إلمتحـان المسـتوى فـي اللغتيـن 
العربيـة واإلنجليزيـة عبـر الرابـط admission.birzeit.edu تحـت بنـد حجـز امتحـان المسـتوى فـي 
اللغتيـن العربيـة واالنجليزيـة  بعـد يـوم عمـل مـن تسـديد الرسـوم  وذلـك باسـتخدام رقـم الطلـب 
ورمـز المـرور الخـاص بهـم . علـى الطالـب إعطـاء اإلهتمـام الكافـي عنـد تقديـم إمتحانـي المسـتوى 
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فـي اللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة،  حيـث سـتحدد نتيجـة االمتحانـان مسـتوى الطالـب فـي اللغتيـن 
العربيـة واإلانجليزيـة والمسـاقات التـي يمكـن إعفـاء الطالـب منهـا. 

مالحظـة: يجـب االحتفـاظ ببطاقـة رقـم طلـب االلتحـاق ورمـز المـرور إذ سـيتم اسـتخدامها عنـد 
جميـع إجـراءات االلتحـاق بالجامعـة. ولـن يتمكـن الطالـب بـدون رقـم الطلـب ورمـز المـرور مـن 

إكمـال عمليـة االلتحـاق بالجامعـة.

ترتيبات االنسحاب من الجامعة
تسري األنظمة التالية على جميع الطلبة الجدد المقبولين في الجامعة: 

إذا انسـحب الطالـب مـن الجامعـة قبـل بـدء التدريـس فـي الفصـل الدراسـي يعـاد لـه 65% مـن   .1
رسـوم التعليـم المعلـن عنهـا فـي إعالنـات القبـول بعـد خصـم كافـة الرسـوم األخـرى، ويعـاد 

للطالـب أيضـًا الوديعـة الماليـة ومـا تبقـى ممـا دفعـه.  
إذا انسـحب الطالـب مـن الجامعـة خـالل األسـبوع األول مـن بـدء التدريـس يعـاد لـه 35% مـن   .2
رسـوم التعليـم المعلـن عنهـا فـي إعالنـات القبـول بعـد خصـم كافـة الرسـوم األخـرى، ويعـاد 

للطالـب أيضـًا الوديعـة الماليـة ومـا تبقـى ممـا دفعـه.
الطلبـة المقبوليـن فـي برنامـج التعليـم المـوازي ينطبـق عليهـم مـا ورد أعـاله بخصـوص إعـادة   .3

الرسـوم، باإلضافـة إلـى إعـادة رسـوم التعليـم المـوازي اإلضافيـة كاملـة للطالـب.
إذا انسـحب الطالـب مـن الجامعـة بعـد نهايـة األسـبوع األول مـن بـدء التدريـس، ال يعـاد لـه أي   .4

مبالـغ دفعهـا للجامعـة بمـا فـي ذلـك رسـوم التعليـم المـوازي أينمـا ينطبـق.
تسري هذه التعليمات أيضًا على رسوم السكن في منازل الطالبات.  .5

نظام الدراسة
تتبـع الجامعـة نظـام تعليمـي يتيـح للطالـب فرصـة لدراسـة المسـاقات المطلوبـة للتخصـص، وفـي 
الوقـت ذاتـه دراسـة مسـاقات أخـرى من خارج حقل تخصصـه تنميًة لثقافته وتلبيًة لميوله الشـخصية 

وذلـك ضمن نظـام السـاعات المعتمدة. 

المنح والمساعدات المالية والقروض لطلبة البكالوريوس
تحـرص جامعـة بيرزيـت علـى أال تكـون الحالـة االقتصاديـة عائقـًا في سـبيل التحاق الطلبـة المؤهلين 
أكاديميا بالدراسـة الجامعية، وتسـعى إلى إبقاء الرسـوم الدراسـية في حدها األدنى مع المحافظة 
علـى مسـتوى عـال مـن التعليـم الجامعـي والخدمـات األخـرى المسـاندة للعمليـة التعليميـة. وتبـذل 
الجامعـة جهدهـا فـي تأميـن المنـح الدراسـية والمسـاعدات الماليـة والقـروض الطالبيـة، باإلضافـة 

إلـى توفيـر بعـض الفـرص للعمـل الطالبـي مدفـوع األجر فـي الحـرم الجامعي.
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تقدم الجامعة عددا من المنح الدراسية فصليا للطلبة الملتحقين في الجامعة على النحو التالي: 

منحة التفوق في امتحان الثانوية العامة  .1
بيـن  مـن  معـدالت  أعلـى  علـى  الحاصليـن  الجـدد  للطلبـة  تشـجيعية  دراسـية  منـح  الجامعـة  تقـدم 
المعـدالت العشـرة األوائـل فـي امتحـان شـهادة الثانويـة العامـة فـي أي محافظـة مـن محافظـات 
الوطـن فـي أحـد الفرعيـن العلمـي واألدبـي، وبتغطيـة شـاملة للرسـوم التعليميـة فـي الفصـل 

األول مـن التحاقهـم فـي الجامعـة. 

منحة كلية العلوم  .2
تقـدم كليـة العلـوم منـح دراسـية تشـجيعية للطلبة الجـدد الملتحقين فـي برامجها األكاديميـة التالية: 
امتحـان شـهادة  فـي  المعـدالت  أعلـى  علـى  والحاصليـن  الرياضيـات  الفيزيـاء،  الكيميـاء،  األحيـاء، 
الدراسـة الثانويـة العامـة وبتغطيـة شـاملة للرسـوم التعليميـة لمدة أول فصلين دراسـيين من تاريخ 

التحاقهـم فـي الجامعـة.

منحة موسى وسهيلة ناصر  .3
تقـدم الجامعـة منـح للطلبـة الجـدد المقبوليـن مباشـرة فـي برنامـج البكالوريـوس فـي الفيزيـاء لمـدة 
التعليميـة  للرسـوم  شـاملة  وبتغطيـة  الجامعـة  فـي  التحاقهـم  تاريـخ  مـن  دراسـيين  فصليـن  أول 
باإلضافـة إلـى مبلـغ مقطـوع للمعيشـة والكتـب الدراسـية، كمـا يمكـن تجديـد المنحة فصليـا للطلبة 

الذيـن أنهـوا 25 سـاعة معتمـدة وحققـوا األداء األكاديمـي حسـب شـروط المنحـة.

منحة التميز األكاديمي  .4
تقـدم الجامعـة فصليـا منـح دراسـية تشـجيعية للطلبـة المتفوقيـن أكاديميـًا فـي كل كليـة والذيـن 

يدرجـون علـى الئحـة شـرف عميـد الكليـة فـي نهايـة أي فصـل دراسـي ضمـن فئتيـن:

المنح والمساعدات المالية

نسبة الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية  والمساعدات 
المالية التي تستهدف فئات مختلفة، باإلضافة إلى القروض 

لتغطية الرسوم التعليمية، ومنح الدراسة والعمل التي 
يحصل عليها طلبة برامج الدراسات العليا.

%41

العام األكاديمي 2019/2018

5.5
مليون دينار أردني
)حوالي 7.7 مليون دوالر(
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الئحـة الشـرف )أ(: تشـمل الطلبـة الذيـن أنهـو 15 سـاعة معتمـدة أو أكثـر فـي الفصـل العـادي   

الفصـل  فـي  التعليميـة  الرسـوم  كافـة  المنحـة  وتغطـي  األكاديمـي،  التميـز  وحققـوا شـروط 
الشـرف. إدراجهـم علـى الئحـة  يلـي  الـذي  الدراسـي 

الئحـة الشـرف )ب(: تشـمل الطلبـة الذيـن أنهـوا 12 سـاعة معتمـدة كحـد أدنـى وأقـل مـن 15   

سـاعة معتمـدة فـي الفصـل الدراسـي، وحققـوا شـروط التميـز األكاديمـي، وتغطـي المنحـة 
50% مـن الرسـوم التعليميـة فـي الفصـل الدراسـي الـذي يلـي إدراجهـم علـى الئحـة الشـرف.

منحة األخوة  .5
تقـدم الجامعـة منحـة لألخـوة النظامييـن فـي الجامعـة فـي حـال تسـجيل عـدد مـن األخـوة فـي ذات 
الفصـل الدراسـي ويكـون الترتيـب حسـب الرقـم الجامعـي مـن األقـدم إلى األحدث وضمن شـروط 

محـددة علـى النحـو التالي:
يدفع األول الرسوم التعليمية كاملة   

يحصل الثاني على منحة بقيمة 15% من الرسوم التعليمية  

يحصل الثالث على منحة بقيمة 20% من رسوم التعليمية  

يحصل الرابع فما فوق على منحة بقيمة 25% من الرسوم التعليمية  

يجـب التسـجيل للمنحـة مـن قبـل الطلبـة وال ترصـد المنحـة تلقائيـا، ويتـم تعديـل قيمـة المنحـة فـي 
حـال حصـول الطالـب علـى منـح أو مسـاعدات ماليـة أخرى حسـب اإلجـراءات المعمـول بها.  

منح أخرى  .6
كما تقدم الجامعة عددا من المنح الدراسية للطلبة حسب الفئات التالية:

الطلبة من أبناء الشهداء يحصلون على منحة شاملة للرسوم التعليمية لفترة دراستهم.  

الطلبـة الذيـن ترشـحهم وزارة التربيـة والتعليـم العالي، ومحافظ رام اللـه والبيرة، وبلدية بيرزيت   

ويتـم اعتمادهـا فصليـا.

المنح المسماة  .7
توفـر الجامعـة عـددا مـن المنـح الدراسـية والمسـاعدات الماليـة المقدمـة مـن أفراد أو مؤسسـات أو 
جمعيـات تسـتهدف الطلبـة غيـر المقتدريـن اقتصاديـا بشـرط أن يحافـظ الطالب علـى معدل تراكمي 
ال يقـل عـن 68% وأن يقـدم طلـب المسـاعدات الماليـة مـن خـالل بوابـة الجامعة اإللكترونيـة )رتاج(، 

وطلـب قـرض من صنـدوق إقـراض الطالب.
يسـتثنى مـن قيمـة جميـع المنـح المقدمـة الرسـوم التعليميـة ألي مـن المسـاقات المعـادة سـواء 
بسـبب االنسـحاب أو الرسـوب أو اإلعادة، كما ال تشـمل رسـوم الموازي أو رسـوم التسـجيل أو أي 

رسـوم إضافية.
كمـا يمكـن للطلبـة الملتحقيـن فـي الجامعـة الحصـول علـى قـروض من صنـدوق إقـراض الطلبة في 
مؤسسـات التعليم العالي في فلسـطين من خالل وحدة المسـاعدات المالية للطلبة في الجامعة.
لالستفسـار يمكـن التواصـل مـع طواقـم الجامعـة المتخصصـة على الرقـم المجانـي: 1800298200 
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 )registrar@birzeit.edu( أو مـن خـالل البريـد األالكترونـي حسـب التالـي: دائـرة التسـجيل  القبـول
SFAU@( ووحـدة المسـاعدات الماليـة للطلبة  )students.accounts@birzeit.edu( ودائـرة الماليـة

)birzeit.edu

معلومات عامة
يتكـون العـام الدراسـي مـن فصليـن دراسـيين مـدة كل منهما سـتة عشـر أسـبوعا. وتعقد   .1
الجامعـة خـالل العطلـة الصيفيـة، وحسـب االمكانـات المتوفـرة دورة صيفيـة مدتها ثمانية 

أسـابيع .
تعطـل الجامعـة يومـي الجمعـة واألحـد مـن كل أسـبوع ويعلـن عـن العطـل الرسـمية فـي   .2

تقويـم الجامعـة األكاديمـي فـي بدايـة كل عـام دراسـي.
تعتمـد الجامعـة نظـام السـاعات المعتمـدة، وتعـادل السـاعة المعتمدة الواحـدة لقاء صفيًا   .3

مدتـه خمسـون دقيقـة أسـبوعيًا.
الدراسـة فـي الجامعـة باللغتيـن العربية واإلنجليزية ولذلـك يتوجب على الطلبة أن يكونوا   .4
متمكنيـن مـن اللغـة العربيـة ولديهـم اإللمـام الكافـي باللغـة االنجليزيـة. ويخضـع الطلبـة 
المقبولـون فـي الجامعـة المتحـان مسـتوى باللغـة اإلنجليزيـة والعربيـة قبـل التحاقهـم 

بالدراسـة.
الدراسـة فيهـا  البكالوريـوس فـي تخصصـات متعـددة مـدة  درجـة  الجامعـة  كليـات  تمنـح   .5

األكاديمـي.  البرنامـج  حسـب  سـنوات  وسـت  أربـع  بيـن  تتـرواح 

التعليمـات  علـى  االطـالع  الجامعـة  فـي  المقبوليـن  الطلبـة  جميـع  علـى  هامـة:  مالحظـة 
واألنظمـة األكاديميـة والتـي هـي جـزء مـن المعلومـات التفصيليـة الـواردة في دليـل الطالب 
https://ritaj.birzeit.edu/ba-guide التالـي:  الرابـط  علـى  الموجـودة  النسـخة  خـالل  مـن 
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كليــاتنــا

22



كلية اآلداب

ملتقى اآلداب والثقافة والعلوم االجتماعية

تأسسـت كليـة اآلداب عـام 1974 وهـي مـن أولـى الكليـات فـي الجامعـة وتعتبر األكبـر من حيث عدد 
التخصصـات التـي تقدمهـا وعـدد الطلبـة الملتحقين بها. الجـدول أدناه يبين البرامـج األكاديمية التي 

تقدمهـا كليـة اآلداب مـع عدد السـاعات المطلوبة للتخرج:

 عدد الساعات كلية اآلداب
المطلوبة للتخرج

120اللغة العربية وآدابها

120اللغة االنجليزية وآدابها

120 اللغة األلمانية

120رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها/ فرعي الترجمة

136 بكالوريوس في الترجمة

دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية - تطرح البرامج األكاديمية التالية:

120رئيسي علم اجتماع/ فرعي علم النفس  

120رئيسي علم اجتماع/ فرعي إدارة عامة

120رئيسي علم النفس/ فرعي علم اجتماع

120رئيس علم النفس/ فرعي دراسات المرأة

دائرة التاريخ واآلثار - تقدم البرامج األكاديمية التالية:

120رئيسي التاريخ/ فرعي العلوم السياسية

120رئيسي التاريخ/ فرعي اآلثار الفلسطينية

دائرة الجرافية - تقدم البرامج األكاديمية التالية:

120رئيسي الجغرافية/ فرعي التاريخ

120رئيسي الجغرافية/ فرعي العلوم السياسية

120رئيسي الجغرافية/ فرعي العالقات الدولية

120رئيسي الجغرافية/ فرعي علم االجتماع

120رئيسي الجغرافية/ فرعي االقتصاد

120اإلعالم
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كلية العلوم 

اإلسهام في تقدم العلوم البحتة والتطبيقية

يبيـن  أدنـاه  والجـدول  الجامعـة  فـي  الكليـات  أولـى  مـن  وهـي   1974 عـام  العلـوم  كليـة  تأسسـت 
للتخـرج: المطلوبـة  السـاعات  مـع  العلـوم  كليـة  تقدمهـا  التـي  التخصصـات 

 عدد الساعات كلية العلوم
المطلوبة للتخرج

دائرة األحياء والكيمياء الحيوية – تقدم الدائرة  البرامج األكادمية التالية:

126أحياء منفرد

126رئيسي األحياء/ فرعي كيماء حيوية

126رئيسي األحياء / فرعي تغذية وحمية

دائرة الرياضيات – تقدم البرامج األكاديمية التالية:

126رياضيات منفرد

126رئيسي الرياضيات / فرعي علم الحاسوب

126رئيسي الرياضيات/ فرعي العلوم المالية والمصرفية

126الرياضيات التطبيقية في االقتصاد

دائرة الكيمياء – تقدم البرامج األكاديمية التالية:

126كيمياء منفرد

126رئيسي الكيمياء/ فرعي الكيمياء الحيوية

126رئيسي الكيمياء/ فرعي التغذية والحمية

126رئيسي الكيمياء/فرعي ادارة األعمال

دائرة الفيزياء – تقدم البرامج األكاديمية التالية:

126فيزياء منفرد

126رئيسي الفيزياء/ فرعي اإللكترونيات

126رئيسي الفيزياء/ فرعي الرياضيات
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كلية الهندسة والتكنولوجيا

ملتقى العلوم البحتة والتكنولوجيا

تأسسـت كليـة الهندسـة عـام 1979 وتأسسـت كليـة تكنولوجيـا المعلومـات عـام 2006 وابتـداًء مـن 
الفصـل األول مـن العـام الدراسـي 2015/2014 تـم دمـج هاتيـن الكليتيـن لتصيـح كليـة الهندسـة 

والتكنولوجيـا.
والجدول أدناه يبين البرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية وعدد الساعات المطلوبة للتخرج:

 عدد الساعاتكلية الهندسة والتكنولوجيا
المطلوبة للتخرج

158الهندسة الكهربائية

158الهندسة المدنية

162الهندسة المعمارية

158الهندسة الميكانيكية

158هندسة الميكاترونيكس

158هندسة الحاسوب

129علم الحاسوب

162هندسة التخطيط والتصميم الحضري
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كلية األعمال واالقتصاد  

رفد المجتمع بكفاءات مهنية وريادية

تأسسـت الكليـة عـام 1978 تحـت مسـمى كليـة التجـارة واالقتصـاد وتـم تغييـر اسـمها ابتـداًء مـن 
فـي  حـدث  الـذي  التطـور  ليعكـس  واالقتصـاد  األعمـال  كليـة  لتصبـح   2013/2012 األول  الفصـل 
تخصصـات الكليـة خـالل السـنوات العديـدة الماضيـة. والجدول أدناه يبين التخصصـات التي تقدمها 

الكليـة وعـدد السـاعات المطلوبـة للتخـرج:

 عدد الساعات كلية األعمال واالقتصاد
المطلوبة للتخرج

120ادارة األعمال

120االقتصاد

120المحاسبة

120العلوم المالية والمصرفية

132العلوم المالية االكتوارية

123اقتصاد األعمال

120التسويق
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كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

دعم التنمية الشاملة في المجاالت الصحية

تأسسـت الكليـة عـام 2008 تحـت مسـمى كليـة التمريض والمهن الصحية المسـاندة  وتغير اسـمها 
ابتـداًء مـن الفصـل األول 2013/2012 لتصبـح كليـة التمريـض والصيدلـة  والمهـن الصحيـة وفـي 
العـام الدراسـي 2016/2015 تـم تغييـر اسـمها لتصبـح كليـة الصيدلـة والتمريـض والمهـن الصحيـة. 

والجـدول أدنـاه يبيـن التخصصـات التـي تقدمهـا الكليـة مـع عـدد السـاعات المطلوبـة للتخـرج.

 عدد الساعات كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية
المطلوبة للتخرج

208دكتور صيدلي

127التغذية والحمية

129عالج النطق والسمع

138التمريض
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كلية الحقوق واإلدارة العامة

رفد القطاع العام والخاص بالكفاءات المميزة

تأسسـت كليـة الحقـوق واإلدارة العامـة عـام 2004 والجـدول أدنـاه يبيـن التخصصـات التـي تقدمهـا 
الكلية:

 عدد الساعاتكلية الحقوق واإلدارة العامة
المطلوبة للتخرج

142القانون

دائرة االدارة العامة – تقدم البرامج األكاديمية التالية

124االدارة العامة

124رئيسي االدارة العامة/ فرعي العلوم السياسية

124رئيسي االدارة العامة/ فرعي االقتصاد

دائرة العلوم السياسية – تقدم البرامج األكاديمية التالية:

126رئيسي العلوم السياسية/ فرعي  عالقات دولية

120رئيسي العلوم السياسية/ فرعي اإلدارة العامة

120رئيسي العلوم السياسية/ فرعي دراسات المرأة

120رئيسي العلوم السياسية/ فرعي الفلسفة

120رئيسي العلوم السياسية/ فرعي االقتصاد
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كلية التربية

تميز معرفي أكاديمي مهني تربوي

تأسسـت كليـة التربيـة عـام 2010. إلعداد معلـم يمتلك الثقافة العامة، المهـارات التعليمية والقدرة 
علـى التعامـل مـع طلبتـه ويتطـور مهنيـًا مـن خـالل العمـل. والجـدول أدنـاه يبيـن البرامـج األكاديميـة 

التـي تقدمهـا الكليـة وعدد السـاعات المطلوبـة للتخرج:

 عدد الساعاتكلية التربية
المطلوبة للتخرج

126التربية الرياضية )يخضع الطالب المتحان قدرات(

130تعليم  االجتماعيات

124تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
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كلية الفنون والموسيقى والتصميم

تطوير روح اإلبداع، والريادة، والنقد، واإلنتاج

للمسـاهمة  الكليـة  وتهـدف   ،2017 العـام  والتصميـم فـي  والموسـيقى  الفنـون  كليـة  تأسسـت 
الفاعلـة فـي المشـهد  الثقافـي اإلبداعـي الفنـي واإلنتـاج الموسـيقي والتصميـم الفلسـطيني، 
عبـر تميـز طلبتهـا وخريجيهـا باإلبـداع وطـرق االنتـاج وروح النقـد. ادنـاه يوضـع البرامـج التـي تقدمهـا 

الكليـة وعـدد السـاعات المطلوبـة للتخريـج: 

 عدد الساعاتكلية الفنون والموسيقى والتصميم
المطلوبة للتخرج

121الموسيقى العربية )يخضع الطالب المتحان قدرات(

133الفنون البصرية المعاصرة )يخضع الطالب المتحان القدرات(

133التصميم )يخضع الطالب المتحان القدرات(
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 مـــــــــن 
برامجنــا
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برنامج التبادل األكاديمي في جامعة بيرزيت

تحـرص الجامعـة علـى تفعيـل وتطويـر عالقاتهـا األكاديميـة مـع مؤسسـات التعليـم العالـي فـي 
المنطقـة العربيـة والعالـم، بهـدف تعزيـز مكانتهـا علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والدولـي، 
مـن تطويـر برامـج شـراكات أكاديميـة وإيجـاد فرص ودعم التبادل األكاديمي للطلبة، والمشـاركة في 
النشـاطات األكاديميـة والمؤتمـرات الدوليـة. بحيـث ترتبط الجامعة أكاديميًا مـع العديد من الجامعات 
العالميـة مـن خـالل اتفاقيـات تعـاون وشـراكة، كمـا تشـارك فـي عدد مـن البرامج التي يشـرف عليها 
االتحـاد األوروبـي، منهـا برنامـج التبـادل األكاديمـي الممـول مـن االتحـاد األوروبـي إيراسـموس+. 
ويعتبـر برنامـج التبـادل األكاديمـي والـذي يشـرف عليـه مكتـب العالقـات الخارجيـة األكاديميـة فـي 
جامعـة بيرزيـت فرصـة مميـزة للطلبـة يتعرفـون مـن خاللـه علـى ثقافـات أخـرى تسـاعد فـي تحسـين 
قدراتهـم اللغويـة ويخوضـون تجـارب تعلـم مختلفـة تطبقهـا الجامعـات المضيفة لهم أثنـاء قضائهم 
فصاًل دراسـيًا فـي إحـدى الجامعـات الشـريكة مـع جامعـة بيرزيـت، باإلضافـة إلـى تمتيـن وتقويـة 
العالقـات بيـن المؤسسـات المشـاركة فـي البرنامـج، وتوسـيع شـبكة عالقـات الجامعة مـع العديـد 

من الـدول.

برنامج مساري – رحلة تعّلم تفاعلية لطلبة جامعة بيرزيت

ُصمم برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة »مسـاري«، ليكون حافزًا للطلبة للبدء برسـم مسـار حياتهم 
وانخراطهـم فـي محيطهـم منـذ اليـوم األول الـذي يخطـون فيـه عتبـة الجامعـة. ُينفـذ »مسـاري« 
رئيسـيًا مكمـاًل  جـزءا  المنهجيـة والالمنهجيـة، ويعتبـر  البرامـج األكاديميـة واألنشـطة  بالتـوازي مـع 
للمسـيرة التعليميـة فـي الجامعـة. البرنامـج إلزامـي لجميـع الطلبـة الملتحقيـن بالجامعـة ابتـداء مـن 
دفعـة العـام األكاديمـي 2018/2017 ويسـتمر علـى مـدار ثـالث سـنوات بواقـع محطـة تدريبيـة في 

الفصـل األكاديمـي ولمـدة 6 فصـول متتاليـة.
هـدف البرنامـج: خريجـون أكفيـاء مؤمنـون بقدراتهـم الفرديـة والجماعيـة علـى إحـداث تغييـر إيجابـي 

فـي مجتمعاتهـم وقـادرون علـى اإلبـداع واالنتـاج الفكـري إليجـاد حلـول لقضاياهـم المجتمعيـة.
رؤيـة البرنامـج: طلبـة وخريجـو الجامعـة قـادة ومواطنـون فاعلـون ومسـؤولون قـادرون علـى إدراك 
الواقـع الـذي يعيشـون فيـه علـى المسـتويين المحلـي والعالمـي، وإحـداث التغييـر من أجـل تحقيق 

تنميـة مسـتدامة فـي مجتمعاتهـم.
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عمادة شؤون الطلبة

تعنـى عمـادة شـؤون الطلبـة بحيـاة الطالـب الجامعيـة بأوجههـا المختلفـة: اجتماعيـًا وثقافيـًا وفنيـًا، 
وتطويـر مهاراتـه وزيـادة قدراتـه فـي التعاطـي مـع مسـتقبله وحياتـه، وتحـاول مسـاعدته علـى حـل 

مشـكالته األكاديميـة والماليـة والنفسـية التـي قـد تعتـرض مسـيرته التعليميـة. 

رؤية عمادة شؤون الطلبة  
أن تبقـى عمـادة شـؤون الطلبـة تقـوم بأفضـل إدارة لخدمـات الطلبـة بنوعيـة عاليـة وتعـزز مشـاركة 
الطلبة في األنشـطة المجتمعية والثقافية والفنية والتطوعية لخلق مواطن منتج في المسـتقبل. 

أهداف عمادة شؤون الطلبة  
اإلمكانيـات  وتوفيـر  للطالـب،  نوعيـة  إرشـادية  خدمـات  وتقديـم  الديمقراطيـة،  الممارسـة  تشـجيع 
لممارسـة النشـاط الثقافـي والفكـري، وتشـجيع اإلبـداع والفكـر المنفتـح، وربـط الطالـب بمجتمعـه 

المحلـي وتعزيـز انتمائـه، وتشـجيعه علـى االلتـزام والتطـوع.

مكاتب عمادة شؤون الطلبة  
برنامج العمل التعاوني

تهتم جامعة بيرزيت بصقل شـخصيات الطلبة وتعزيز روح المسـؤولية االجتماعية لديهم، من خالل 
الحفـاظ علـى برنامـج العمـل التعاوني ليوفـر بيئـة يـؤدي مـن خاللهـا الطلبـة دورًا رياديـًا فـي إحـداث 
واإلقليميـة  المحليـة  المسـتويات  علـى  التطوعيـة  المشـاركة  فـرص  وتوفيـر  المجتمعـي،  التغييـر 

والدوليـة، لبنـاء رأسـمال اجتماعـي أكاديمـي اقتصـادي.
ومنـذ اعتمـاد برنامـج العمـل التعاونـي عـام 1972 ُيلـزم كل طالـب وطالبـة بإنهـاء 120 سـاعة عمـل 
تعاونـي خـالل سـنوات دراسـته فـي جامعـة بيرزيـت، تربطه بالقضايـا المجتمعيـة التي تعـزز التكافل 

والتضامـن وتغنـي شـخصية الطلبـة بالتجـارب التـي تسـاهم  فـي فتـح اآلفـاق المسـتقبلية.
علـى  ويركـز  واإلنسـانية،  والخدماتيـة  والثقافيـة  الزراعيـة  القطاعـات؛  كافـة  البرنامـج  يسـتهدف 
الزيتـون  التـي تربـط الجامعـة باألهالـي مـن خـالل حمـالت قطـف  المشـاريع التقليديـة المتوارثـة 
والنظافـة والتشـجير، محـاواًل تغييـر الصـورة النمطيـة للعمـل التطوعـي فـي فلسـطين مـن تقليدي 
ومـوروث إلـى بنـاء ومبـدع، عـدا عـن تشـكيل مجموعـات طالبيـة لدعـم ومسـاندة الفئات المهمشـة.

ومن أجل القيام بمهامها تضم العمادة المكاتب التالية:
مكتـب تنسـيق أعمـال مجلـس الطلبـة والكتـل الطالبيـة، مكتـب العمـل التعاونـي، مكتب النشـاطات 
الثقافيـة والفنيـة، وحـدة هالـة عطاالله لإلرشـاد النفسـي واالجتماعـي، مكتب النشـاطات الرياضية.
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دائرة تكنولوجيا المعلومات 

تهـدف دائـرة تكنولوجيـا المعلومـات إلـى توفيـر بيئـة معلوماتيـة متكاملـة لمجتمـع الجامعـة داخـل 
الحـرم الجامعـي وخارجـه لخدمـة العملية األكاديمية والبحـث العلمي وألغراض إدارة الجامعة، وكذلك 

للمسـاهمة فـي تطويـر المجتمـع انسـجاما مـع رسـالة جامعـة بيرزيـت.
المجـاالت  فـي  الجامعـة  احتياجـات  لخدمـة  الالزمـة  التقنيـات  المعلومـات  تكنولوجيـا  دائـرة  توفـر 
األكاديميـة واإلداريـة كبوابـة الجامعـة اإللكترونيـة – رتـاج - والتـي تخدم كل من الطلبـة، أعضاء الهيئة 
األكاديميـة، الشـؤون األكاديميـة، الدوائـر اإلداريـة، باإلضافـة إلـى البرمجيـات اإلداريـة السـتخدام 

دوائـر الجامعـة اإلداريـة ومراكـز خدمـة المجتمـع ووحـدات الخدمـات للطلبـة والعامليـن.
السـرعة  المعلومـات شـبكة معلومـات سـلكية والسـلكية متطـورة وفائقـة  تكنولوجيـا  دائـرة  تديـر 
السـتخدام مجتمـع الجامعـة مـن طلبـة وهيئة أكاديمية وموظفين، والتـي من خاللها يمكن الوصول 

إلـى خدمـات الجامعـة اإللكترونيـة وشـبكة اإلنترنـت العالميـة.
الجامعـة، مرافقهـا  الجامعـة وذلـك يتضمـن جميـع مبانـي  تغطـي الشـبكة السـلكية معظـم حـرم 

وسـاحاتها.
تشـرف الدائـرة علـى مختبـرات الحاسـوب فـي الجامعـة والتـي توفـر أكثـر مـن 1300 جهـاز حاسـوب 
ألسـتخدام الطلبـة والتـي توفـر البرمجيـات الالزمـة للمسـاقات األكاديميـة، وبرمجيـات عامـة لتنفيـذ 
المختبـرات  توفـر  كمـا  اإلنترنـت،  وشـبكة  المعلوماتيـة  الخدمـات  توفـر  كمـا  واألبحـاث،  الوظائـف 
خدمـات الطباعـة للطلبـة، وخدمـات دعـم فنـي أساسـي باإلضافـة إلـى اإلرشـاد فيمـا يخـص البوابة 

اإللكترونيـة، وربـط األجهـزة الذكيـة بالشـبكة الالسـلكية.
يمكـن الحصـول علـى خدمـات دائـرة تكنولوجيـا المعلومـات بشـكل مباشـر فـي مختبـر رتـاج، أو مـن 

Help@ritaj.ps :خـالل البريـد إلكترونـي

مكتبات الجامعة

يحتضـن الحـرم الجامعـي علـى 4 مكتبـات، مكتبـة واحـدة رئيسـية: مكتبـة يوسـف أحمـد الغانـم، و3 
مكتبـات فرعيـة: مكتبـة معهـد الحقـوق، ومكتبـة معهـد دراسـات المـرأة، ومكتبـة مبنـى سـعيد خوري 
لدراسـات التنميـة. اعُتمـدت مكتبـة الجامعـة  الرئيسـية  كمركـز إيـداع لمنشـورات اليونسـكو منـذ عام 
1979، ومركـز إقليمـي لمنشـورات البنـك الدولـي منـذ عـام 2005، ومركـز دعـم لنظـام »مينيزيس« 
المحوسـب في فلسـطين منذ عام 1998، كما أنها اعتمدت كمركز ايداع لمنشـورات األمم المتحدة 

بالشـكل الرقمـي منذ تمـوز 2016. 
توفـر مكتبـات الجامعـة لجمهـور الطلبـة والباحثيـن والمهتميـن العديـد مـن الخدمـات وذلـك من خالل 
اشـتراكها فـي العديـد مـن قواعـد البيانـات اإللكترونيـة للكتـب والمجـالت العلميـة بالنـص الكامـل، 
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ومحتوياتهـا المختلفـة والتـي بلغـت فـي مطلـع العـام األكاديمـي 2020/2019 كمـا يلـي: 

مكتب العالقات العامة

يحقـق مكتـب العالقـات العامـة اسـتراتيجية االتصـال والتواصـل مـع المجتمـع الداخلـي والخارجـي 
للجامعـة، بشـكل يعكـس الصـورة المثلـى للجامعـة ويطورهـا، ويقـوم بتغطيـة مختلـف فعالياتهـا، 
وكل أنشـطتها، وينطـق إعالميـا باسـمها، وينشـرها بشـكل يومـي ودوري، عبـر منصـات الجامعـة 
التواصـل االجتماعـي، ونشـرها فـي وسـائل  اإللكترونـي وصفحـات  الموقـع  المختلفـة، وأهمهـا 
اإلعـالم المكتوبـة والمرئيـة والمسـموعة، وتوثيقهـا فـي المنشـورات المنتظمة التـي يحرص على 
إصدارهـا لتعكـس أنشـطة الجامعـة، ويدعـم كل حمالتهـا، منها مجلة الغدير الدوريـة باللغتين العربية 
واإلنجليزيـة، وتقريـر الجامعـة السـنوي، وكتـاب المعلومـات العام عـن جميع وحـدات الجامعة بكلياتها 

ومراكزهـا ومعاهدهـا، باإلضافـة إلـى نشـرات خاصـة بجوائـز وطلبـة وفعاليـات محليـة ودوليـة.  
ومـن أهـم محـاور عمـل العالقـات العامة؛ اإلتصـال والتواصل، واسـتقبال الوفود الدوليـة والمحلية 
والزوار من جميع األماكن داخل الوطن وخارجه، واإلعالم، واإلعالن عن جميع الفعاليات، وإدارة جمع 
المعلومـات وإصـدار المنشـورات، وتنفيـذ الفعاليـات ضمـن برامـج عمـل مخططـة تقـوم على خدمة 
الجامعـة وتلبـي رغبـات جمهورهـا، والـرد علـى استفسـارات الجمهـور الداخلـي والخارجـي، وتنسـيق 
االتصـال والتواصـل بيـن أجسـام الجامعـة، مـن إدارة، وعامليـن، وطلبـة، ونقابـة، ودوائـر، ومعاهـد، 
ووحـدات، ومراكـز، والعالقـات مـع المجتمـع الذي يشـكل جمهور الجامعة الخارجي )مؤسسـات مجتع 

مدنـي، مؤسسـات رسـمية(، عبـر تنسـيق التواصل بيـن الجامعة والمؤسسـات األخرى. 

مجّلدًا من الكتب 252,389
عنوانًا من الكتب 194,004

كتابًا نادرًا 911

عنوانًا من الكتب اإللكترونية 451,678

عنوانًا لمواد غرفة المجموعات الخاصة 8,495
رسالة جامعية في مختلف اللغات 3,872

عنوانًا من المجالت اإللكترونية 38,000
عنوانًا على األقراص المدمجة 125

دورية جارية 206
قاعدة بيانات إلكترونية 63
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يقـوم الطلبـة بـدور فاعـل فـي العمـل ضمـن المحـاور المختلفة من اسـتقبال وفـود وزوار ومدارس، 
والمشـاركة فـي فعاليـات الجامعـة بشـكل عـام ونشـاط حملـة الحـق فـي التعليـم بشـكل خـاص، 

باإلضافـة إلـى العمـل المكتبـي واإلعالمـي والتصويـر الصحفـي.
حملـة الحـق فـي التعليـم: يحتضـن مكتب العالمـات العامة حملة الحق في التعليـم، والتي تعمل 
علـى نشـر الوعـي الطالبـي تجـاه حـق الطالـب الفلسـطيني فـي التعليـم قانونيـًا، عبـر سلسـلة مـن 
المؤتمرات واللقاءات الطالبية محليًا ودوليًا، حيث يمكن للطلبة المشـاركة والتطوع في نشـاطاتها.
كمـا تقـوم الحملـة بتسـجيل انتهـاكات االحتـالل لهـذا الحـق، وحصـر أسـماء الطلبـة المعتقليـن فـي 
سـجون االحتـالل، والتواصـل معهـم ومـع ذويهـم، ومتابعـة قضاياهـم عبـر محامـي الجامعـة، كمـا 

تسـهل لهـم إجـراءات متابعـة دراسـاتهم الجامعيـة بعـد اإلفـراج عنهـم.

برنامج عالقات الخريجين

يهـدف برنامـج عالقـات الخريجيـن إلـى إيجـاد منصـة للتواصـل الدائـم مـع خريجـي الجامعـة تمكنهـم 
من اسـتثمار جزء من وقتهم ومهاراتهم مع الجامعة وتوفر لهم الجامعة مسـاحة للتشـبيك وتطوير 
قدراتهـم والتواصـل مـع الجامعـة ومـع بعضهـم. تسـعى الجامعـة مـن خـالل البرنامـج إلـى الحفـاظ 
وثقافيـة  اجتماعيـة  بيـن  متعـددة  أنشـطة  عقـد  خـالل  مـن  وخريجيهـا  خريجاتهـا  مـع  تواصلهـا  علـى 
ومهنيـة تجمـع مـن خاللهـا الخريجيـن وتتفاعـل معهـم وتفتـح لهـم فرصـة المسـاهمة الفاعلـة فـي 
اسـتثمار خبراتهـم وقدراتهـم فـي دعـم الجامعـة. عـالوة علـى فتـح ملتقيـات فـي دول مختلفـة مـن 
العالـم لتجمـع الخريجيـن مـع بعضهـم ومـع أصدقـاء الجامعـة لخلق شـبكة عالقات تسـاهم في تعزيز 
فـرص الخريجيـن فـي الخـارج وتبـادل الخبـرات مـع بعضهـم وكذلـك للمسـاهمة فـي الترويـج للجامعة 
وإيصـال رسـالتها.وتفتح جامعـة بيرزيـت دومـًا أبوابهـا أمـام خريجيهـا وطالبهـا لتمـد جسـور التواصـل 
معهـم، حرصـًا منهـا علـى اسـتمرار التواصـل مـع مكـّون عضـوي مـن حكاياتهـا، لتسـمع قصصهـم 
وذكرياتهـم وتسـتفيد مـن خبراتهـم فـي تطويـر الجامعـة واسـتمرار أدائهـا لرسـالتها. وفـي المقابـل 
تسـعى إلـى دعـم خريجيهـا مـن خـالل إبقائهم علـى اطالع ومعرفـة دائمة بجديدها وأنشـطتها التي 

قـد تكـون محـط اهتمامهـم وتتيـح لهـم تطويـر خبراتهـم ومهاراتهـم.

دائرة الخدمات العامة 

تعمـل الدائـرة علـى توفيـر وتقديـم حزمة من الخدمات ألسـرة الجامعة )عامليـن وطلبة( في مجاالت 
األمـن والسـالمة العامـة والنظافـة والنقـل والبريد ودعـم إقامة وإنجاح المناسـبات التي تقام داخل 
الحـرم الجامعـي. كمـا تقـوم الدائـرة باإلشـراف علـى مخـزن الكتـب واألكشـاك وآالت الخدمـة الذاتيـة 
داخـل الجامعـة وسـكن الطالبـات ومطاعـم الجامعـة لضمـان حسـن سـير العمـل فيهـا. والتنسـيق مـع 
شـركات النقـل لتأميـن وسـائط النقـل الالزمـة لنقـل العامليـن والطلبـة مـن رام اللـه إلـى الجامعـة 

وبالعكس.
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سكن الطالبات 

توفـر الجامعـة سـكنًا فـي مدينـة بيرزيـت لحوالـي 111 طالبة تحت إشـراف الجامعة المباشـر وتعطي 
األولويـة لالسـتفادة مـن هـذه المنـازل لطالبـات السـنة األولـى والقاطنـات فـي أماكـن بعيـدة عـن 

بيرزيـت أو رام اللـه. 
وال توفـر الجامعـة حاليـًا سـكنًا للذكـور مـن الطلبـة تحت إشـرافها، وبإمكان هؤالء الطلبة تأمين سـكن 

لهـم قريـب مـن الجامعـة باسـتئجار بيـوت خاصـة في بلدة بيرزيـت أو في القرى والمـدن المجاورة.   
بالنسـبة لطلبـة فلسـطيني 1948 سـتبذل الجامعـة جهـدًا كبيـرًا لتوفيـر سـكن للذكـور فـي القطـاع 

الخـاص خـالل المرحلـة األولـى اللتحـاق الطالـب فـي الجامعـة. 

مطاعم الجامعة 

يتوفـر فـي الجامعـة سـتة مرافـق لتقديـم خدمـات الطعـام لجمهـور الطلبة والعامليـن وهي: مطعم 
الجامعـة الرئيـس ويقـع فـي مبنـى آل مكتوم، وكافتيريا مبنى األعمـال واالقتصاد، وكافتيريا مبنى 
الصحيـة،  الصيدلـة والتمريـض والمهـن  كليـة  العلـوم، وكافتيريـا مبنـى اآلداب، وكافتيريـا مبنـى 

وكافتيريـا حديقـة سـمير عويضـة »حديقـة الشـرفة«.

المرافق الرياضية

تشـمل المرافـق الرياضـة صالـة مغلقـة )الجمنيزيـوم( متعـددة االسـتخدامات: كرة اليد، كـرة الطائرة، 
كـرة السـلة، قاعـة اللياقـة البدنيـة، وقاعـة تحتوي على أجهـزة رياضية.

أمـا المالعـب الخارجيـة فتشـمل ملعـب كـرة القـدم )سـباعيات(، وملعبيـن لكـرة القـدم )خماسـيات(، 
وثالثـة مالعـب لكـرة السـلة، ثالثـة مالعـب لكـرة الطائـرة، وملعـب للتنـس األرضـي، ومضمـار للجري 

وسـباق التتابـع، إضافـة إلـى ملعـب لدفـع الجلـة ورمـي القـرص والوثـب الطويـل والوثـب العالـي.
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قطعة  |  لوحات، مطبوعات، رسومات ومنحوتات 250

قطعة  |  ازياء فلسطينية تشمل المالبس واالكسسوارات 340

قطعة  |  مجموعة الدكتور توفيق كنعان للحجب والطالسم 1380

الفرق الرياضية 

فريـق كـرة القـدم »طـالب وطالبـات«، وفريـق كـرة السـلة »طـالب وطالبـات«، وفريـق كـرة الطائـرة 
»طـالب وطالبـات«، وفريـق كـرة اليـد، وفريـق التنـس األرضـي، وفريـق للريشـة الطائـرة »طـالب 
وطالبـات«، وفريـق أللعـاب القـوى »طـالب وطالبـات«، وفريـق للعبـة الشـطرنج »طـالب وطالبـات، 

وفريـق لتنـس الطاولـة »طـالب وطالبـات«.   
  

الخدمات المصرفية

يتوفـر فـي الحـرم الجامعـي فـرع لبنـك فلسـطين وعـدد مـن الصرافات اآلليـة لمؤسسـات مصرفية 
متعـددة وذلـك بهـدف التسـهيل علـى الطلبـة فـي إجـراء المعامـالت الماليـة المختلفة.

متحف جامعة بيرزيت 

المعاصـر  الفـن  إلنتـاج  الجامعـة، يسـعى  قلـب  فـي  فكريـة  فنيـة  بيرزيـت مسـاحة  جامعـة  متحـف 
والترويـج لممارسـته بيـن طلبـة الجامعـة والمجتمـع الفلسـطيني عمومـًا، وذلـك مـن خـالل التجريـب 
فـي الوسـائط الفنيـة المتعـددة. يعتمـد المتحـف فـي عملـه علـى التفاعـل مـع السـياق المحلـي، 

مقدمـًا نموذجـًا فريـدًا لمتحـف فنـي تعليمـي ضمـن التجربـة الثقافيـة الفلسـطينية.
ويضم المتحف عددًا من المقتنيات الفنية واإلثنوغرافية، منها:
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هواتفنــا

02-2982000 استعالمات جامعة بيرزيت   

   02-2982056 / 02-2982057 دائرة التسجيل والقبول   

            02-2982064 دائرة الخدمات العامة   

02-2982014 دائرة المالية    

02-2982086 عمادة شؤون الطلبة   

02-2985547 وحدة المنح والمساعدات الطالبية  

02-2982059 العالقات العامة    

02-2982006 مكتبة يوسف الغانم   

02-2982012 دائرة تكنولوجيا المعلومات   

02-2982151 عيادة الجامعة    

أرقام هواتف الكليات:

02-2982004 كلية اآلداب    

02-2982005 كلية األعمال واالقتصاد   

   02-2982003 كلية العلوم    

02-2982002 كلية الهندسة والتكنولوجيا   

02-2982050 كلية الحقوق واالدارة العامة   

02-2982093 كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية   

02-2982124 كلية التربية    

 02-2982000 / 5537 كلية الفنون والموسيقى والتصميم  

الرقم المجاني 200 298 1800
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(Khoury) 14- مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية

(Masrouji) 15- مبنى محمد المسروجي لإلعالم

(Zeenni) 16- مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

(Masri) 17- مبنى منيب رشيد المصري/ مبنى تكنولوجيا المعلومات

(PNH) 18- مبنى الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

(Darwazah) 19- معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية

20- مبنى سمير عادل عويضة/ مبنى كلية الفنون والموسيقى والتصميم 

(El-haj) 21- مدرج علي الحاج

(MTF) 22- ملعب منير عطا الله

(KNH) 23- قاعة الشهيد كمال ناصر

(NSA) 24- مسرح نسيب عزيز شاهين

(Alghanim) 25- مكتبة يوسف أحمد الغانم

(CLI) 26- مبنى عزيز شاهين/ عيادة الجامعة

(Baramki) 27- مبنى جابي برامكي- إدارة الجامعة

(Kattan) 28- مبنى وليد وهلين قطان- رئاسة الجامعة

29- مبنى زهير العلمي/ مبنى المكتب الهندسي والخدمات العامة 

(SHG) 30- حديقة سميرعويضة/ حديقة الُشْرفة

(MAK) 31- مركز ديانا تماري صباغ

(Hakim) 32- مرصد مايكل وسنيه حكيم

33- متحف جامعة بيرزيت

34- المجتف الفلسطيني 

(MSB) 35- مبنى الصيانة العامة

(BKS) 36-مخزن الكتب 

(STC) 37-مجلس الطلبة

(WWTP) 38-محطة معالجة مياه الصرف الصحي

(WAT) 39   -خزان المياه

(Al-Juraysi) 1- مبنى عبد الرحمن الجريسي/ مبنى األعمال واالقتصاد

2- مبنى أحمد عطية لألعمال واالقتصاد

(N.Shaheen) 3- مبنى نسيب عزيز شاهين/ مبنى الدراسات العليا

(SCI) 4- مبنى كلية العلوم

(Aggad) 5- مبنى عمر العقاد للهندسة

(WKS) 6- مبنى مشاغل الهندسة

(Maktoum) 7- مبنى الشيخ راشد آل مكتوم

(IOL) 8- مبنى الحقوق

(Alsadik) 9- مبنى رياض توفيق الصادق للحقوق واإلدارة العامة

(A.Shaheen) 10- مبنى عزيز شاهين/ كلية اآلداب

(GYM) 11- مبنى التربية الرياضية

(Bamieh) 12- مبنى محمد عمران بامية/ مبنى التربية

(Bahrain) 13- معهد مملكة البحرين لدراسات المرأة
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